Εργασία 2.
Έλεγχος ροής εξόδου αντλησιοταµιευτήρων
Εγκατάσταση
Οι αντλησιοταµιευτήρες χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύουν ενέργεια που παράγεται
από άλλες πηγές σε περιόδους χαµηλής ενεργειακής ζήτησης, έτσι ώστε η ενέργεια αυτή
να µπορεί να αποδοθεί σε περιόδους αυξηµένης ζήτησης. Η πρωταρχική πηγή παραγωγής
µπορεί να είναι είτε κάποια µονάδα ανανεώσιµης πηγής, π.χ. ανεµογεννήτριες, ή ακόµη
και το ίδιο το δίκτυο.. Η ενέργεια που παράγεται από τις πηγές αυτές δεν αποθηκεύεται
σε συσσωρευτές αλλά χρησιµοποιείται για να µεταφερθεί νερό σε υψηλότερο σηµείο, και
να χρησιµοποιηθεί αργότερα για να τροφοδοτήσει υδροστροβίλους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχήµα 1 Σύστηµα αντλησιοταµιευτήρων στην περιοχή Turlough Hill, Wicklow της ανατολικής Ιρλανδίας
Όγκος άνω δεξαµενής 2.300.000m3, 4 αεριοστροβιλικές αντλίες 73MW

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που εξαρτάται από την ζήτηση, είναι ευθέως εξαρτώµενη από την ροή εξόδου qo των δεξαµενών, και εποµένως είναι πολύ σηµαντική η ρύθµιση της. Οι αντλησιοταµιευτήρες τροφοδοτούνται από µία δευτερεύουσα παροχή (δες και

1

Σχ. 1), και η ροή τροφοδοσίας qi µπορεί να ρυθµίζεται µέσω µίας ηλεκτροβάνας.
Κεντρική παροχή
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Οι (γραµµικοποιηµένες) δυναµικές εξισώσεις που διέπουν το ανωτέρω σύστηµα των διασυνδεδεµένων δεξαµενών είναι,
q (t ) − q(t ) = A h& (t )
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q(t ) − qo (t ) = A2 h&2 (t )
h1 (t ) − h2 (t ) = q(t ) R1

(1)

h2 (t ) = qo (t ) R2
Οι τιµές των παραµέτρων είναι: R1=10 s/m2, R2=20 s/m2, A1=25,12 m2 (διάµετρος 2m),
A2=56,52 m2 (διάµετρος 3m).
Οι δεξαµενές έχουν ύψος 6m, ενώ η µέγιστη ροή εισόδου είναι 3 m3/s.
Ζητούµενο: Επιθυµούµε να ελέγξουµε την ροή εξόδου qo και ει δυνατόν τα ύψη
των δεξαµενών h1, h2, µέσω της µεταβλητής ελέγχου qi.

Οι προδιαγραφές χρονικής απόκρισης σε είσοδο αναφοράς µοναδιαίας βαθµίδας είναι:
Μηδενικό σφάλµα σταθερής κατάστασης.
Χρόνος αποκατάστασης tr (2%) ≈ 400 δευτ.
Μέγιστη υπερύψωση Mp<15%.
Απαντήστε στα ακόλουθα:
1. Περιγράψτε πώς και βάσει ποιων φυσικών νόµων έχει εξαχθεί το µαθηµατικό υπόδειγµα.
2. Βρείτε το µαθηµατικό υπόδειγµα που περιγράφει το σύστηµα στο χώρο κατάστασης µε
x1(t): ροή εξόδου από τη δεξαµενή 2, qo(t) (m3/s).
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x2(t): στάθµη νερού στη δεξαµενή 1, h1(t) (m).
u(t): ροή εισόδου στη δεξαµενή 1, qi(t) (m3/s).
3. Εξετάστε την ελεγξιµότητα, παρατηρησιµότητα και ευστάθεια του ανοικτού συστήµατος.
4. Για είσοδο αναφοράς 0,1 m3/s σχεδιάστε έναν ελεγκτή ανάδρασης εξόδου υποθέτοντας
κατ’ αρχή πλήρη µέτρηση του διανύσµατος κατάστασης. Στη συνέχεια προσπαθήστε
να επαναλάβετε τη σχεδίαση υποθέτοντας: (α) πλήρη παρατηρητή κατάστασης και (β)
παρατηρητή κατάστασης µειωµένης τάξης (εδώ y(t)=x1(t)). Τί διαφορές παρατηρείτε;
Για κάθε περίπτωση σχεδιάστε τα γραφήµατα της απόκρισης του συστήµατος, του απαιτούµενου σήµατος ελέγχου και των υψών. Προσέξτε ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές και ει δυνατόν οι φυσικοί περιορισµοί (θετικές ροές και ύψη).
5. Μπορούν να ελεγχθεί ταυτόχρονα και το ύψος της µίας ή και των δύο δεξαµενών; Τί
χρειάζεται γι’ αυτό;
6. Τί αισθητήρες απαιτούνται για κάθε µία από τις περιπτώσεις του (4); Βρείτε στο Internet κατασκευαστές των αισθητήρων αυτών και παραθέστε στοιχεία (προδιαγραφές, τιµές).
7. Όλα τα παραπάνω να υποβληθούν γραπτά σε WORD, προσπαθώντας να τηρήσετε σωστούς κανόνες γραψίµατος επιστηµονικού κειµένου (θεωρήστε σαν πρότυπο τις σηµειώσεις µου).
Πηγή: Morris Driels (1996), Linear Control Systems Engineering. McGraw Hill.
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